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Inför valet till högskolor och universitet 

Här finns jobben i Västerbotten efter högskolan 
För den som vill satsa på en högskoleutbildning finns det yrken som är 
säkra kort i framtiden i Västerbotten. Allra hetast på arbetsmarknaden 
är byggnadstekniska yrken, vårdspecialister, lärare och pedagoger, 
ingenjörer/tekniker och it-specialister.  

Den 18 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och 
universitet. En högskoleutbildning är i allmänhet en bra investering för den som vill 
ha goda möjligheter till jobb efter examen, visar Arbetsförmedlingens prognoser.  

Arbetsmarknaden är het och det finns ett mycket stort behov av flertalet 
yrkesgrupper. Den starka befolkningsökningen i Sverige leder till att allt fler 
människor behöver boende och fler behöver offentliga tjänster som vård, skola och 
omsorg.  

– Teknikutvecklingen leder till ett stort behov av ingenjörer, tekniker och  
it-specialister, samtidigt som intresset för utbildningarna är för lågt. Byggnadstekniska 
yrken, vårdspecialister, lärare och pedagoger, ingenjörer/tekniker och it-specialister har 
därför en mycket god arbetsmarknad under lång tid framöver, säger Agneta Tjernström, 
arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. 

– Det är bra att titta på våra prognoser som visar var jobben finns på lite längre sikt, så 
att man vet vad som väntar innan man gör sitt val, säger Agneta Tjernström.  

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år: 

• Förskollärare och fritidspedagoger 
• Gymnasielärare 
• Ingenjörsyrken 
• It-yrken 
• Läkare 
• Lärare i grundskolan 
• Sjuksköterskor 
• Specialpedagoger 
• Tandläkare 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Tips inför högskolevalet 

• Ladda ner Yrkesguiden, Arbetsförmedlingens app med information om 
yrken och dess framtidsutsikter. 

• Titta på Arbetsförmedlingens senaste webbinar inför högskolevalet 
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-
framtid.html 

• Arbetsförmedlingens jobbpodd har också flera avsnitt kring yrkesval 
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-
framtid.html 
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